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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 

Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 

Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
 

PAKIET 2  (SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE dla SWSNPC  Branice) 
Szczegółowy opis wymagań technicznych 

Wszystkie podane parametry sprzętu i oprogramowania są parametrami minimalnymi. 
 

 
Pozycja 1. Czytnik OCR – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Parametry techniczne OCR Combo Scan, Przystosowany do współpracy z aplikacjami medycznymi 

2.  Sensor CCD 24 bit/pixels-RGB, 8 bit/pixels (podczerwień) 450 DPI  

3.  Przechwytywanie obrazu :  w świetle białym i podczerwonym  

4.  Odczyt :  strefy MRZ z dowodu osobistego i paszportu  

5.  

  

strefy VIZ z dowodu osobistego oraz prawo jazdy  

kodów kreskowych ( 1D i 2D ) 

ICAO 9303 

6.  SDK C/C++, C#, Visual Basic6.0, VB.NET, Delphi, Java,  

7.  Obsługiwane systemy 
operacyjne : Windows 7 (32/64 bit) 

  

Windows Vista (32/64 bit) 

Windows XP (32/64 bit) 

Windows 2003 (32/64 bit) 

Windows 2000  

Linux 

8.  Obudowa  plastik ABS 

9.  Budowa brak części ruchomych  

10.  Okno skanowania 4 mm szkło hartowane  

11.  Interfejs USB 
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12.  Zabezpieczenia Gniazdo Kensington 

13.  Wymiary 150 mm x 125 mm x 65 mm 

14.  Zasilanie  przez USB 

15.  Gwarancja minimum 12 miesięcy gwarancji producenta 

 
Pozycja 2. Tablet – 6 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Procesor częstotliwość taktowania minimum 1,6 GHz, liczba rdzeni minimum 2, architektura ARM, 

2.  Pamięć RAM minimum 1 GB 

3.  Pamięć wbudowana min. 16 GB 

4.  Ekran ekran dotykowy, pojemnościowy nie mniejszy niż 10” o rozdzielczości min. 1280 x 800 

5.  Czytnik kart pamięci microSD, SD, SDHC (do wyboru jeden z wymienionych), obsługiwane karty o pojemności 
przynajmniej 16 GB 

6.  USB USB, miniUSB lub microUSB (do wyboru jeden z wymienionych), standard 2.0 lub 
wyższy, 

7.  Komunikacja 
bezprzewodowa 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 3.0 lub wyższy, wbudowany moduł GPS 

8.  Kamera wbudowane dwie kamery: tył min. 3 Mpix, przód umożliwiająca wideo rozmowy 

9.  Bateria bateria o pojemności minimum 6000 mAh, 
 

10.  Obsługiwane typy plików możliwość przeglądania oraz edycji dokumentów z rodziny Microsoft Office oraz Open 
Office, przeglądania dokumentów w formacie PDF oraz obsługa popularnych typów 
plików multimedialnych 

11.  System operacyjny polska wersja językowa, system z możliwością samodzielnego instalowania aplikacji 
pobieranych z dedykowanych serwisów 

12.  Waga max. 600g, 

13.  Minimalna zawartość 
zestawu 

tablet, etui zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem, ładowarka sieciowa, kabel 
USB, 

14.  Gwarancja minimum 24 miesiące gwarancji producenta 

 
Pozycja 3. Serwer HTTP – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 

1.  Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z 
szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. 
Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub 
ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 
oznaczona jego znakiem firmowym 

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

4.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach 
dwuprocesorowych umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 6235 w teście PassMark - 
CPU Mark Multiple CPU Systems 

5.  RAM 32GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 
sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 768GB pamięci 
DDR3. 

6.  Zabezpieczenia pamięci Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep  
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RAM 

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 

8.  Gniazda PCI Minimum 3 x PCI-Express trzeciej generacji. 

9.  Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz 
możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych 
slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 
Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ 

10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 4 dyski 300GB 10K RPM SAS  

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci 
cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Porty 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i 
jeden wewnętrzny, VGA, 1 port szeregowy 

13.  Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

14.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Min. Zasilacze, wentylatory 

15.  Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

16.  Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

17.  Diagnostyka Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. 

18.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

 wsparcie dla IPv6 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 

tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 zainstalowana  dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 

 

19.  Inne Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o pojemności 
min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, 
x86. 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. 
Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 
producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
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posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia przy podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 
Pozycja 4. Serwer Aplikacyjny – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z 
szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. 
Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub 
ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 
oznaczona jego znakiem firmowym 

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

4.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach 
dwuprocesorowych umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 8012 w teście PassMark - 
CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

5.  RAM 32GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 
sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 768GB pamięci 
DDR3. 

6.  Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep  

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 

8.  Gniazda PCI Minimum  3 x PCI-Express trzeciej generacji. 

9.  Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz 
możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych 
slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 
Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ 

10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 4 dyski 300GB 10k RPM SAS   

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci 
cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Porty 5 x USB 2.0 z czego 2 USB na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i 
jeden wewnętrzny, VGA, 1 port szeregowy 

13.  Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

14.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Min. Zasilacze, wentylatory 

15.  Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

16.  Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

17.  Diagnostyka Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. 

18.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 
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obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

 wsparcie dla IPv6 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 

tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 zainstalowana  dedykowana do karty zarządzającej karta SD min. 8GB 

19.  Inne Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o pojemności 
min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, 
x86. 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. 
Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 
producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty.0 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia przy podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 
 

Pozycja 5. Serwer Bazodanowy – 1 szt. 
 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Obudowa Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" wraz 
z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 
serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

3.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

4.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach 
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dwuprocesorowych umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 8875 w teście PassMark - 
CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

5.  RAM 32 GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz 
płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 
24 sloty przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep 

6.  Sloty PCI Express Min. 3 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 LowProfile, min. 2 sloty x16 generacji 3 o 
prędkości x8 , min. 1 slot x16 generacji 3 pełnej długości i wysokości, min. 1 slot x16 
generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości 

7.  Napęd optyczny DVD+/-RW SATA 

8.  Interfejsy sieciowe Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 4 porty typu Gigabit Ethernet 
Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot lub  
udostępniających 2 porty 1 GbE Base-T oraz dwóch portów 10GbE. 

9.  Wewnętrzny moduł SD Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz 
klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

10.  Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowanych 11 dysków twardych o pojemności 300GB SAS 10k RPM 

11.  Kontroler RAID  Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci 
cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

12.  Zewnętrzny kontroler Zainstalowany kontroler zewnętrzny SAS 6Gbps wraz z kablem do podłączenia biblioteki 
taśmowej z Pozycji 9. 

13.  Porty min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi 
na tylnym), min. 1 port RS232 

14.  Video Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

15.  Elementy redundantne 
HotPlug 

Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

16.  Zasilacze Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy 
 

17.  Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

18.  Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o 
stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

19.  Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

 wsparcie dla IPv6 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 

tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

 integracja z Active Directory 

 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej 

 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 wbudowana karta VFlash min. 8GB  

20.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
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Deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 
x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 

21.  Warunki gwarancji Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu  do czterech godzin od 
zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. 
Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 
producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia przy podpisaniu 
umowy. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 

22.  Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 
Pozycja 6. Firewall – 1 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Architektura  Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją 
weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji 

 Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących 
użytkowników w sieci chronionej 

 Powinno być oparte o dedykowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań 
gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX (Linux, FreeBSD 
etc.) lub jego modyfikacja 

 Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących 
użytkowników w sieci chronionej 

 Urządzenie powinno mieć możliwość operowania jako transparentna ściana ogniowa 
warstwy drugiej ISO OSI 

 

2.  Budowa fizyczna 

 

 Urządzenie musi posiadać co najmniej 5 portów 10/100 FastEthernet 
 Powinno posiadać dedykowane dwa porty dla podłączenia konsoli oraz dla uzyskania 

zdalnego dostępu przez modem asynchroniczny 
 Powinno posiadać co najmniej 2 porty USB dla przyszłych zastosowań (tokeny, etc.) 
 Powinno posiadać co najmniej 256 MB DRAM oraz 64 MB Flash 
 Urządzenie powinno posiadać dodatkowy slot pozwalający na wykorzystanie modułów 

funkcjonalnych 
 Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie 19” i nie zajmować 

więcej miejsca niż 1RU. 
 

3.  Wydajność  Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 64000 jednoczesnych sesji/połączeń 
 Przepustowość obsługiwana przez urządzenie nie powinna być mniejsza niż 299 Mbps 

i jednocześnie 166 Mbps dla ruchu szyfrowanego symetrycznymi algorytmami 
3DES/AES 

 Przepustowość urządzenia przy jednoczesnym włączeniu usług zapory ogniowej oraz 
antywirusa powinna być wyższa niż 145 Mbps przy zastosowaniu odpowiedniego 
modułu funkcjonalnego 

4.  Inspekcja ruchu 

 

 Powinno dokonywać inspekcji ruchu Voice w zakresie protokołów H.323, SIP, SCCP, 
MGCP, TAPI, JTAPI 

 Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu „internetowy 
komunikator” wykorzystujących port 80 (np.: Skype, MSN) 
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 Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu peer-to-peer (np: 
Kaaza, eDonkey) 

 Urządzenie powinno mieć możliwość inspekcji protokołów HTTP oraz FTP na portach 
innych niż standartowe 

 Urządzenie powinno zapewniać wsparcie dla list kontroli dostępu dla IPv6 

5.  VPN  Urządzenie powinno umożliwiać terminowanie co najmniej 250 jednoczesnych sesji 
VPN opartych o protokół IPSEC 

 Na urządzeniu powinna istnieć możliwość terminowania jednocześnie 150 sesji 
WebVPN 

6.  Intrusion Prevention 
System 

 Urządzenie powinno umożliwiać osiągniecie pełnej funkcjonalności systemu IPS 
(Intrusion Prevention System) oraz Antivirus za pomocą dodatkowych modułów 
funkcjonalnych 

7.  Sieci VLAN 

 

 Urządzenie powinno umożliwiać obsługę co najmniej 50 interfejsów VLAN w 
standardzie 802.1q 

8.  Wysoka dostępność 

 

 Urządzenie powinno w celu redundancji umożliwiać implementację funkcji failover typu 
Active/Active 

9.  Zarządzanie  Urządzenie powinno być zarządzane przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji 
umożliwiającej płynną (z użyciem kreatorów) konfigurację poszczególnych funkcji 
urządzenia. 

10.  Gwarancja minimum 12 miesięcy gwarancji producenta 

 
 

Pozycja 7. UPS – 3 szt. 
 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Obudowa montaż w szafie rack, wyświetlacz LCD zainstalowany na przednim panelu, wysokość nie 
większa niż 2U 

2.  Gniazda wyjściowe przynajmniej 8x C13, 1x C19 

3.  Moc wyjściowa 2700W/3000VA 

4.  Napięcie wejściowe 180 – 270V AC 

5.  Sprawność >89% 

6.  Zniekształcenia 
harmoniczne 

<2% THD 

7.  Czas podtrzymania dla 
75% obciążenia 

większy niż 5 minut 

8.  Dodatkowe wyświetlacz LCD informujący o poziomie naładowania, stanie baterii, napięciu 
wejściowym, przeciążeniu 

9.  Informacja o pracy z baterii sygnał dźwiękowy 

10.  Zarządzanie RS-232/USB, możliwość instalacji modułu do zarządzania przez protokół SNMP 

11.  Certyfikaty CE, RoHS 

12.  Gwarancja minimum 24 miesiące gwarancji producenta 

 
Pozycja 8. Stacje robocze – 20 szt. 

 
 
spełniający poniższe minimalne wymagania: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta komputera 

2.  Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

3.  Wydajność obliczeniowa Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co 
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najmniej wynik 6074 http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

4.  Pamięć operacyjna 4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na 
dalszą rozbudowę  

5.  Parametry pamieci 
masowej 

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min 
 

6.  Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze 
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz 
MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution 
Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 
2048x1536 @ 75Hz (analogowo) 

7.  Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa 
konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane 
przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa 
głosniki min. 3W każdy. 
Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon  

8.  Obudowa  Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 20”  
 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki) 

 Zasilacz zewnętrzny o mocy max 180 W  
 Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90cm bez podstawy 
 Podstawa umożliwiająca regulację tilt w zakresie min 30 stopni  

9.  Monitor  Min. 20” TN WLED HD+ (1600x900)  zintegrowany z obudową, matryca dotykowa, 
matowa 

 wielkość plamki max 0,271 mm 
 kąty widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni 

10.  Zgodność z systemami 
operacyjnymi i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym 
systemem operacyjnym  (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) 

11.  BIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i 

L3,  
 pojemności zainstalowanego dysku twardego 
 rodzajach napędów optycznych 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
 kontrolerze audio 
 zainstalowanej karcie graficznej 

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), 
Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot, oraz możliwość 
włączenia/wyłączenia Wake on Lan, 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń 
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem 
kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu 
slotów PCI. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących 
zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 
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hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy 
próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu 
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne. 

12.  Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)  
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego 

modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej  

13.  Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się  
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia przy 
podpisaniu umowy. 

14.  Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

15.  System operacyjny  Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit *+ nośnik.  

16.  Dodatkowe 

oprogramowanie  

Pakiet biurowy Microsoft Office Pro 2010 32-bit/x64 w polskiej wersji językowej lub 
równoważny,  tj.  posiadający  wszystkie  funkcjonalności  w/w  systemu  oraz  
umożliwiający edycję  wszystkich  rodzajów  dokumentów  utworzonych  przez  w/w  
pakiet z  uwzględnieniem  makr.  

17.  Wymagania dodatkowe  Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 
złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0 

 Wbudowane porty: Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w 
tym. min. 2 x USB 3.0 i minum dwa porty USB z boku obudowy, port szeregowy, port 
sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Mikrofon i kamera w 
obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obsługujący min. karty: SDXC 
(SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-
SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card.  Wymagana ilość i 
rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 Min. dwa przyciski do obsługi menu z boku obudowy (regulacja głośności i jasności 
ekranu) 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 

 Karta sieci bezprzewodowej 802.11n  
 Klawiatura USB w układzie polski programisty  
 Mysz optyczna USBz dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)  
 Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe 

 

*Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnego systemu operacyjnego który posiada wszystkie 
funkcjonalności w/w systemu oraz będzie zapewniał pełną funkcjonalność i kompatybilność z stosowanym 
oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania 
rozwiązania równoważnego Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe, konfiguracyjne oraz 
inne, które będą wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów w pracy 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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szpitala, muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym. Prace będą wykonywane w 
godzinach popołudniowych lub w weekend. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego 
Zamawiający wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z zaproponowanego oprogramowania. Szkolenie 
musi być przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta równoważnego oprogramowania ośrodku 
szkoleniowym, przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń 
oraz zakres szkoleń musi umożliwiać Kupującemu swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania. 
Koszty szkolenia należy wliczyć do ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

Pozycja 9. Oprogramowanie do kopii zapasowych – 1 szt. 
 
 

1. W ramach umowy należy dostarczyć: 

1) Licencję **dla głównego serwera, razem z ewentualną licencją** dla podłączonego napędu 

taśmowego, oprogramowanie będzie pracowało pod kontrolą systemu z rodziny Windows 

Server. 

2) Licencję** na deduplikację (jeżeli osobno licencjonowana) 

3) Trzy (3) Agent for Windows Serwer 

4) Dwie (2) uniwersalne licencje **dla agentów obsługujących bazy danych Oracle. 

5) Bibliotekę taśmową obsługującą 8 taśm LTO 5, zalecaną przez producenta dostarczonego 

oprogramowania do wykonywania kopi zapasowych 

6) 15 taśm LTO 5 do dostarczonej biblioteki taśmowej 

7) Wsparcie na okres 36 miesięcy dla wszystkich dostarczanych komponentów oprogramowania 

zawierające: 

 Aktualizacje oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji 

 Dostęp do wsparcia technicznego producenta w godzinach roboczych 

 Dostęp do portalu producenta (materiały techniczne, porady, forum) 

8)  2 dniowe szkolenie personelu informatycznego z zaproponowanego oprogramowania do kopii 

zapasowych w siedzibie zamawiającego. 

**- licencja na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia 
 

Minimalne wymagania oprogramowania*: 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Funkcjonalność  Być  przeznaczone  dla  małych,  średnich  i  dużych  firm,  które  mają  

rozbudowane  środowisko informatyczne,  powinno  oferować  elastyczną  

architekturę  (serwer  zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi 

środowiska informatycznego  

 Cechować  się  efektywnym  wykorzystaniem  napędów  taśmowych,  tzn.  system  

musi  być zoptymalizowany do zapisywania informacji na jak najmniejszej ilości 

napędów taśmowych  

 Zapisywać na taśmach zoptymalizowane dane, bez konieczności wykonywania 

żadnych dodatkowych działań w celu ich optymalizacji.  

 Być skalowalne, umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury 

informatycznej   

 Umożliwiać  zmiany  producenta  sprzętu  bez  utraty  funkcjonalności  backupu.  Nie  

powinno  posiadać preferowanego  dostawcy  hardware  dla  którego  dostępna  jest  

bogatsza  funkcjonalność  (macierze, biblioteki taśmowe).  
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 Być łatwe w instalacji, konfiguracji i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI).   

 Posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów.  

 Umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z Windows 2003/2008/2012 i Linux.  

 Wykorzystywać bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski do 

przechowywania danych  

 Umożliwiać  stosowanie  go  w  środowisku  Storage Area Network,  zapewniając  

dużą  szybkość  wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych 

pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN.  

 Posiadać  możliwość  równoczesnego  zapisu/  odczytu  na  wielu  napędach  

taśmowych  w  tym  samym czasie.   

 Umożliwiać backup online bazy danych (np. Oracle, Exchange, MS SQL).  

 Posiadać wbudowany mechanizm backupu otwartych plików  

 Wykorzystywać do backupu, mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft 

Windows 2003 (VSS).  

 Posiadać  funkcje  disaster–recovery  dla  systemu  Windows  umożliwiające  proste  

i  szybkie automatyczne  odtworzenie  serwera  po  awarii  zapewniające  

integralność  i  spójność  danych,  opcja  ta powinna być integralną częścią systemu 

backupowego. Funkcja disaster-recovery musi  być dostępna dla systemów  

Windows  i  oprócz  odtwarzania  systemu  operacyjnego  musi  umożliwiać  zmianę  

sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by 

było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie  

 Posiadać funkcję automatycznego backupu z możliwością programowania 

dowolnych cykli, bazując na kalendarzu. Oprogramowanie powinno umożliwiać 

backup typu: full, incremental, differential).   

 Umożliwiać  wykonywania  skryptów  przed  i  po  backupie  (np.  uruchamianych  

przed  backupem  bazy  oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo 

logów)  

 Umożliwiać szyfrowanie danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być 

ściśle zintegrowana z oprogramowaniem do backupu.   

 Umożliwiać kompresję na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć.  

 Umożliwiać pracę w klastrze serwerów z Microsoft Windows również Windows 2008.  

 Umożliwiać  wykonywanie  backupów  na  urządzenia  dyskowe,  które  następnie  

będą  automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T).   

 Umożliwiać monitowanie i alterowanie poprzez email i SNMP   

 Umożliwiać  backup  online  danych  z  systemu  SharePoint,  wraz  z  odtwarzanie  

pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu.  

 Umożliwiać integrację z technologią VCB (Vmware Consolidated Backup) w celu 

wydajnego backupu danych  z  możliwością  odtwarzania  pojedynczych  plików  

(zawartych  w  VMDK  dla  systemów  Windows), backup musi być wykonywany 
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jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany jeden raz).  

 Wspierać  najnowsze  wersje  środowisk  Vmware  vSphere 4.x/5.x  i  wspierać  

backup  za  pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z 

wykorzystaniem mechanizmu VCB.  

 Wspierać  dla  technologii  wirtualizacyjnych  firmy  Microsoft  (Hyper-V),  

odtwarzanie  pojedynczych plików  z  maszyn  wirtualnych  Windows  z  

jednoprzebiegowego  backupu.  Wsparcie  powinno  uwzględniać najnowsze wersje 

oprogramowania Windows 2012 .  

 Powinno posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a 

następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji 

systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo.  

 Umożliwiać centralne zarządzanie serwerami (Media Serwerami) systemu 

backupowego.  

 Umożliwiać  backup  zasobów  z  serwerów  Linux  poprzez sieć  SAN,  tak  aby  

tylko  metadane  były wysyłane przez sieć LAN.  

 Umożliwiać pełne wsparcie dla backupu on-line MS SQL 2008.  

 Wspierać  najnowsze  wersje  aplikacji  i  serwerów  takich  jak:  Windows  2008  R2,  

Exchange  2010, Windows 7 oraz najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft 

SharePoint  2010, Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2.  

 Posiadać  jako  opcję  (komponent  włączany,  działający  jako  integralna  część  

aplikacji  backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu powinna 

opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej  on-line  a  więc  w  trakcie  

wykonywania  zadania  backupowego.  Proces  deduplikacji  danych musi  odbywać  

się  na  kliencie  (serwerze  z  danymi,  aplikacją)  lub  na  media  serwerze.  

Konfiguracja  i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi 

odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym – 

jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i 

odtwarzania danych.  

 Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu  danych przez siec 

LAN/WAN) powinna być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może 

wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza 

oprogramowaniem klienckim systemu backupowego.  

 Włączenie  funkcjonalności  deduplikacji  danych  nie  powinno  powodować  

konieczności  instalacji dodatkowego  oprogramowania  nie  tylko  po  stronie  klienta  

backupu  ale  także  media  serwera  (serwera systemu backupowego)  

 Posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych 

firm.  

 Umożliwiać  odtwarzanie  pojedynczych  elementów  (maile,  elementy  AD,  pliki  czy  

bazy  danych)  z aplikacji  Exchange,  Active  Directory, SharePoint  i  MS  SQL  

zainstalowanych  w  środowiskach  wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup 

całej maszyny wirtualnej.  

 Umożliwiać  szyfrowanie  komunikacji  pomiędzy  klientem  (serwerem  
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produkcyjnym)  a  serwerem backupowym za pomocą protokołu SSL.  

 Umożliwiać  integrację  z  konsolą  vCenter  dając  administratorowi  Vmware  

możliwość  monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych.  

 Umożliwiać konwersję P2V lub B2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny 

wirtualne (Vmware i Hyper-V)  w  dwojaki  sposób.  P2V  –  powinien  umożliwiać  na  

równoczesny  backup  danych  i  jednoczesną konwersję do pełnej maszyny 

wirtualnej, natomiast B2V powinien umożliwiać konwersję po zakończeniu zadania 

backupowego. Oba sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu 

backupowego i nie powinny wymagać dodatkowych licencji czy instalacji 

dodatkowego oprogramowania.  

 Umożliwiać  zarządzania  systemem  backupowym  poprzez CLI  (Command  Line  

Interface)  poprzez komponent Windows PowerShell. 

 

 
Gwarancja na oprogramowanie – min. 12 m-cy. 
 

Pozycja 10.Oprogramowanie typu  Microsoft Windows Serwer 2012 lub równoważne*– 3 szt. 

 

2 x Windows Serwer w wersji goverment MOLP, 64 Bit, umożliwiający pracę na dwóch procesorach fizycznych 
oraz możliwość uruchomienia dwóch maszyn wirtualnych, w polskiej wersji językowej z 20 licencjami** 
umożliwiającymi podłączenie 20 stacji roboczych (20 x device cal),  
1 x Windows Server w wersji goverment MOLP, 64 Bit, umożliwiający pracę na dwóch procesorach fizycznych 
oraz możliwość uruchomienia nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, w polskiej wersji językowej 
**- licencja na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia 
 
Gwarancja na oprogramowanie – min. 12 m-cy. 

 

*Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnego systemu operacyjnego który posiada wszystkie 
funkcjonalności w/w systemu oraz będzie zapewniał pełną funkcjonalność i kompatybilność z stosowanym 
oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania 
rozwiązania równoważnego Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe, konfiguracyjne oraz 
inne, które będą wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów w pracy 
szpitala, muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym. Prace będą wykonywane w 
godzinach popołudniowych lub w weekend. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego 
Zamawiający wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z zaproponowanego oprogramowania. Szkolenie 
musi być przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta równoważnego oprogramowania ośrodku 
szkoleniowym, przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń 
oraz zakres szkoleń musi umożliwiać Kupującemu swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania. 
Koszty szkolenia należy wliczyć do ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
Pozycja 11.Oprogramowanie typu  Oracle lub równoważne*– 2 szt. 

 

2 x Oracle Standard Edition ONE z trzyletnią asystą techniczną umożliwiającą pobieranie uaktualnień i nowych 
wersji produktu. 
 
 
Gwarancja na oprogramowanie – min. 12 m-cy. 

 

*Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnego systemu operacyjnego który posiada wszystkie 
funkcjonalności w/w systemu oraz będzie zapewniał pełną funkcjonalność i kompatybilność z stosowanym 
oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania 
rozwiązania równoważnego Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe, konfiguracyjne oraz 
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inne, które będą wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów w pracy 
szpitala, muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym. Prace będą wykonywane w 
godzinach popołudniowych lub w weekend. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego 
Zamawiający wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z zaproponowanego oprogramowania. Szkolenie 
musi być przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta równoważnego oprogramowania ośrodku 
szkoleniowym, przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń 
oraz zakres szkoleń musi umożliwiać Kupującemu swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania. 
Koszty szkolenia należy wliczyć do ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 
 

 


